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Rólunk
About us

Nyári nyitvatartás
Summertime opening hours

Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz elkötelezett
híve, vagy épp most barátkozik a műfajjal, látogasson el a főváros jazzéletének központjába, a Budapest Jazz Clubba! A különleges atmoszféra
és kiváló hangminőség mellett barátságos hangulatú jazzkávézóval és
bisztró-fogásokat kínáló étteremmel is várjuk. A klubéletben kuriózumnak
számító világsztárok mellett állandó fellépőink a hazai és nemzetközi jazz
elismert művészei. A BJC évek óta megjelenik a legrangosabb szakmai lap,
a DownBeat magazin világszínvonalú jazzklubokat bemutató listájában is.
A Budapest Jazz Club támogatja a fiatal tehetségeket, teret biztosít a hazai
jazzélet szakmai eseményeinek, ám mindezek mellett elsődleges célja, hogy
minden téren igényes közeget teremtsen a szórakozni vágyóknak. A BJC nagy
figyelmet fordít a minőségi hangosításra és hangtechnikai eszközparkra is.
A koncertteremben a közönség egy Yamaha C7X zongora hangját élvezheti.
If you are looking for light but still quality entertainment, if you feel you are
committed to jazz or you are about to get the first taste of it, come and join us at
the center of jazz life, the Budapest Jazz Club! Besides the impressive palace interior
and the exceptional sound quality we also would like to invite you to our friendly jazz
café and bistro-style restaurant. You can enjoy the sounds of a Yamaha C7X.

Vas és Hé / Sun and Mon: zárva/closed
Ke-Csüt/ Tue- Thu: 10.00-24.00
Pén / Fri: 10.00-02.00
Szo / Sat: 16.00-02.00

BJC Bistro nyári nyitvatartás
BJC Bistro summertime opening hours
Vas és Hé / Sun and Mon: zárva/closed
Ke-Csüt / Tue- Thu: 11.30-24.00
Pén / Fri: 11.30-02.00
Szo / Sat: 18.00-02.00

Jegyértékesítés
Ticket sales
Nyitvatartási napokon 18.00-22.00
(vagy koncertkezdés előtt egy órával)
18.00-22.00 on concert days
(or one hour before the show)

Elérhetőségek
Contact
cím / address:
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.
47°30’49.8”N 19°02’59.3”E
Nyitvatartási napokon / Concert days:
telefonszám / phone number:
+36 (1) 798 7289 from 10 am/10.00-től
mobil / cell phone:
+36 (70) 413 9837 from 4 pm/16.00-tól
weboldal / website: www.bjc.hu
e-mail: info@bjc.hu
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INGYENES JAM SESSION
ESTEK JÚLIUSBAN
FREE JAM SESSIONS IN JULY

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.

Az ingyenesen látogatható szerdai jam session
sorozat támogatója az ECOOL.

SZERDA
WEDNESDAY

PÉNTEK/SZOMBAT
FRIDAY/SATURDAY

22:30

WEDNESDAY
OPEN JAM

22:30

FREE BJC
JAM SESSION

07.03. Dennert Árpád Trio

07.05.

Juhász Gábor Trio

07.10. Baris Gábor Trio

07.06.

Egri János Jr. Trio

07.17. Tálas Áron Trio

07.12.

Balázs József Trio

07.24. Hárs Viktor Trio

07.13.

ifj. Tóth István Trio

07.31. Gyárfás István Trio

07.19.

Szalay Gábor Trio

07.20.

Egri János Jr. Trio

07.26.

Balázs József Trio

07.27.

Rieger Attila Trio

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price:1600/1200
??? HUF
jegyár/price:
HUF

július I july

Winand Gábor szólóest

A JazzMa.hu egyik lemezkritikája szerint: „Winand Gábor, egyéni, magával ragadó,
stílusteremtő, csupa szív-lélek virtuóz, aki ezen az estén legújabb, idén megjelent „About Me”
című lemezét mutatja be a BJC közönségének. ”
Winand Gábor is a multitalent - besides singing, he plays the saxophone, the flute, and the piano. On
his newest album „ About Me ”he shows all of his skills.

07.02.

Winand Gábor – ének, szaxofon, fuvola, zongora

JazzUp

20.30

Sze / Wed

Horváth Cintia saját kvartettje mellett a Balázs Elemér Group énekesnője, míg partnere, a
gitáros Schlosser András számos hazai, köztük a formabontó Four Dogs formáció tagja.
Kettejük repertoárját jazz örökzöldek és pop coverek alkotják.
The two musicians both play in many exciting Hungarian groups. In their duo, they play jazz evergreens and pop classics.

07.03.

Horváth Cintia – ének, Schlosser András – gitár

Nexus Lineup

20.30

Csü / Thu

A zenekar tagjai összeköttetést teremtenek a modern, kortárs, illetve a tradicionális
hardbop és swing stílusirányzatok között. Zenéjükben izgalmas, eklektikus, ám mégis
egységes összhangzás születik a multikulturális, multinacionális tagösszetételnek is
köszönhetően.

07.04.

The musicians create a connection between modern, contemporary, traditional hardbop,
and swing. Due to the multiculturality of the formation, their music is eclectic, but still unified.
Hofecker Dániel – trombita, szárnykürt, Jámbor Ármin – szaxofon, Karel Eriksson (SE) –
harsona, Gyárfás Péter – zongora, Hrvoje Kralj (HR) – bőgő, Oleg Markov (UA) – dob

HoldNŐVér Lányai – hastánc gálaest
jegyár/price: 3000 HUF

20.30

Ke / Tue

18.00

Pén / Fri

Gálaest a Chandani Hastánc és Mozgásstúdió növendékeinek előadásában.
A táncosok a közel-keleti hangulatot idéző hastánc változatos és modern megjelenési formáit
mutatják be ezen az estén, a klasszikus irányzatoktól a fúzióig.
This night, the many styles of belly dancing will be revealed to the viewers, from classical
to fusion.

07.05.
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jegyár/price: 2000/1600 HUF

Juhász Márton Quartet feat. Santi de la Rubia & Vinicius
Gomes & Danny Ziemann (HUN/ESP/BRA/USA)

07.06.

20.30

Szo / Sat

A díjnyertes, Európa-szerte aktív dobos olyan hírességekkel játszott együtt mint Lionel Loueke, Gilad Hekselman, Wolfgang
Muthspiel és Perico Sambeat. 2014-ben és 2015-ben a JazzMa.hu közönségszavazásán az év dobosának választották. Az
idén megjelent ‚Discovery’ c. lemezének rendkívül pozitív volt a fogadtatása.
Ezen az estén egy igazi transzatlanti felállással játszanak kortárs jazz szerzeményeket, köztük egy Gomes által komponált
brazil témájú dalt is.
Award winning jazz drummer active across Europe, who has played with the likes of Lionel Loueke, Perico Sambeat, Gilad Hekselman, Wolfgang Muthspiel & many others leads a truly international transatlantic quartet playing (mostly) original compositions
in the contemporary jazz vein, with the occasional homage to Brasilian music through Gomes’ playing.

jegyár/price: 2400/2000 HUF

Juhász Márton – dob, Santi de la Rubia – szaxofon, Vinícius Gomes – gitár, Danny Ziemann – bőgő,

Jazz Est: Voice & Guitar:
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

07.09.

20.30

Ke / Tue

Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2005-ben alapították meg duójukat és azóta már négy CD és koncert DVD-jük is megjelent.
2006-ban és 2010-ben is a legjobb 8 között díjazták a formációt a németországi Völklingenben megrendezett ‚Voice&Guitar’
nemzetközi versenyen. 2009-ben londoni turné következett és híres londoni jazz clubbokban szerepelt nagy sikerrel a formáció.
Kettejük több mint tíz éve sikeres formációja havi rendszerességgel lép fel a BJC-ben. Műsorukat elsősorban jazz standardek,
örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt.
Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in duo since 2005, they are regular guests of BJC. The amusing way they perform evergreens
and standards attracts a huge audience every month, and has a large number of frequenters.
Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

6

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

július I july

A

bemutatja: Blumen Therapie & Nagy Emma

20.30

Sze / Wed

A zenekar főként a modális jazz zenei vonalát követi, és bár nemcsak a tagok, de maga a
formáció is rendkívül fiatal, koncertjeiken minden alkalommal újabbnál újabb meglepetésekkel
lepik meg hallgatóságukat.
This modal jazz group is young like its members - but they already have great ideas to surprise
the audience everytime.

07.10.

Drippey Máté – szaxofon, Virág Benedek – gitár, Kapolcsi-Szabó Levente – zongora,
Kuti Laura – basszusgitár, Majsai Roland – dob, vendég: Nagy Emma – ének

Pastell Contemporro

20.30

Csü / Thu

Pastell Contemporro-t Weisz János zongorista és Borkó Attila szaxofonos alapította.
Zenéjükben felfedezhetők a kortárs-, illetve a népzenére épülő bartóki hangzásvilág
elemei, de az amerikai fúziós és mainstream jazzre jellemző motívumok is.
The band’s style is mainly characterized by traditional swing, but contemporary music.

07.11.

Borkó Attila – szaxofon, Weisz János – zongora, Eged Márton – basszusgitár,
Csendes Csaba – dob

20.30

Pén / Fri

Jazz Est: Budapest Bossanova

A zenekar – nevéhez hűen – elsősorban bossa novát játszik, célja az 1950-es évek
végén Brazíliából elindult, s „világzeneként” Európa nyugatibb felén rendkívül népszerűvé vált
zenei stílus autentikus bemutatása, hazai népszerűsítése. A repertoáron szereplő bossa
novák és szambák eredeti hangvétellel, portugálul szólalnak meg.
Authentic bossa nova vibes from Brasil, intimate, light tunes with traditional bossa rhythm.

07.12.

Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, Földváry Balázs – bőgő, Cseh Balázs – dob

A

bemutatja: Király Martina

20.30

Szo / Sat

Az est repertoárját elsősorban az énekesnő soul-blues-funk stílusú szerzeményei alkotják,
de folk- és rap ihletésű darabok is felbukkannak, harmóniát alkotva a magyar könnyűzene
gyöngyszemeivel és rockos hangszerelésű dalokkal..
The night’s repertoire is mostly made up of Martina’s blues-funk-soul songs, but she also searches for
the connection between folk-rap-rock classic.

07.13.

Király Martina – ének, Rácz Krisztián – gitár, Herr Attila – basszusgitár, Gyenge Lajos – dob
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jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

július I july
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20.30

A TexasGarden.hu bemutatja: Sebestyén Patrik Sextet

Ke / Tue

A Sebestyén Patrik Sextet egy fiatal formáció, mely főként saját kompozíciókat játszik. Az
egyedi stílusú darabok mellett mainstream és klasszikus zenével fúzionált jazz is szerepel
a repertoáron. Emellett a művészek eltérő improvizációs előadásmódja is erősíti az együttes
sokoldalúságát.

07.16.

This fresh group plays their own mainstream-classical-jazz fusion songs. The performance is
unique like the individual style of the members.
Sebestyén Patrik – szárnykürt, Stummer Márton – gitár, Ifj. Oláh Kálmán – szaxofon,
Farkas Zsolt – zongora, Miskolczi Márk – bőgő, Richter Ambrus – dob

Révész– Fonay – Gálfi Trio

20.30

Sze / Wed

Révész Richárd hazánk egyik első számú latin jazz zongoristája, eddig is nagy sikert
aratott latin stílusú Escucha Mi Ritmo, Menu 890 és Nuestro Ritmo című lemezeivel.
Műsorukban igazi vérpezsdítő, virtuóz latin jazz dalok szerepelnek.
Richárd Révész is one of the most talented pianist of this country. With his band he plays real jazzy
latin vibes.

07.17.

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila– dob

Gyémánt Bálint & Rafael Mário Duo

20.30

Csü / Thu

Hazánk egyik legkiválóbb jazzgitárosa, Gyémánt Bálint a kezdetek óta sokszínű és izgalmas
formációkat erősít játékával.
Rafael Márió, generációjának kiemelkedő zongorista-zeneszerzője, Junior Prima díjas művész.
Bár az est szereplői már koncerteztek együtt korábban, „de” duóban először a BJC közönsége
hallhatja őket.

07.18.

These two musicians both excel in playing their instruments. They have been on stage together, but
this will be the first time they will perform as a duo.
Gyémánt Bálint - gitár, Rafael Mário - zongora

Catsby

20.30

Pén / Fri

A 2016-ban alakult zenekar az 1920-as évek elegáns, életigenlő swing muzsika stílusjegyeit
ötvözi korunk kedvelt műfajaival. A Catsby zenekar tagjai az electroswinget magával ragadó
színpadi jelenlétükkel kombinálva biztosítják a vérpezsdítő hangulatot.

07.19.

Listening to the Catsby band will make you fly back to the elegant, life-affirming period of the 1920’s
swing. The band doesn’t only bring that amazing style back, but combines it with the genres of today,
providing great and fun atmosphere with the catchy characteristics of electro swing.
Szigeti Júlia – ének, Dakos Lilla – billentyű, Csintalan Márk – gitár, Báthori János – trombita,
Bazsinka Mihály –szaxofon, Wagner Márk – basszusgitár, Perczel Zsombor – dob

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

július I july

Lilienn & Kónyai Duo

20.30

Szo / Sat

A duó zenei repertoárja rendkívül színes, előadásuk derűs hangulatú. Műsorukban standardek és latin dallamok szólalnak meg egészen a ’20-as évektől napjaink dalainak újragondolt
feldolgozásáig.
The repertoire of the Duo consists of French, Spanish, Portuguese and Italian masterpieces,
own compositions, elegant jazz evergreens as well as fiery Latin tunes.

07.20.

Lilienn – ének, Kónyai Tibor – zongora

20.30

Four Dogs plays free jazz

Ke / Tue

A Four Dogs Wahorn András vezetésével kísérletet tesz arra, hogy a különböző muzsikusok
pillanatnyi benyomásait zenei nyelvre transzformálja, hangokon, hangszíneken keresztül
kommunikálva egymással.
4Dogs, led by András Wahorn, attempts to transform momentary impressions of several musicians
to musical language, to communicate with sounds and tones.

07.23.

Wahorn András – szaxofon, elektronika, Sőrés Zsolt – hegedű, elektronika,
Schlosser András – gitár, Kopasz Tamás – gitár, Miskolczi Marci – bőgő,
Kovács Zoltán – bőgő, Richter Ambrus – dob

Rafael Mário Trio

20.30

Sze / Wed

Az összeszokott trió tagjai nagy hangsúlyt fektetnek a kollektív improvizációra. A zenekar
hangzása nagyon egyedi, köszönhetően a sok stílus egybeolvadásának, valamint számos,
a jazz-ben újítónak számító effekt használatának.
The trio is well-known from the jam sessions at BJC. Their music is one-of-a-kind in Hungary.

07.24.

Rafael Mário – zongora, billentyűk, Bartók Vince – basszusgitár, Hidász Tamás – dob

júliusban

VODKA-SZÓDA
990.- HUF
9

jegyár/price: 1800/1400 HUF

július I july

07.25.

20.30

Jazz Est: Német János Quintet

Csü / Thu
Németh János a hazai jazz élet legendás alakja. A zseniális szaxofonos pályafutása során olyan meghatározó zenekarok
oszlopos tagja volt, mint a Pege Aladár Quintet, a Rákfogó, vagy a Kőszegi Rhythm & Brass. A Németországban élő művész
fiatal magyar jazzistákkal hozta létre új quintetjét, majd ezzel a formációval rögzítette 2016 végén megjelent, „Exodus” című,
eddigi életútját felölelő albumát.
The musicians have worked together on many albums and seem to have a strong musical connection. They will perform their
favorite jazz compositions and some of their own songs.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

Németh János – szaxofon, Bacsó Kristóf – szaxofon, Gáspár Károly – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Csízi László – dob
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20.30

Jazz Est: Czakó Virág Group

Pén / Fri

A fiatal és még fiatalabb korosztály alkotta formáció hatalmas energiával szólaltatja meg a
műfaj legismertebb örökzöld dallamait, standardjeit.
A koncertet különösen ajánljuk azoknak, akik esetleg még csak most ismerkednek a jazz
sokszínű műfajával.

07.26.

This group made up of young and younger members plays evergreens of jazz in a very
powerful way.
Czakó Virág – ének, Dely Robi – gitár, Czakó Péter – bőgő, Éles Máté – dob

Joe Fritz Quartet plays Gershwin

20.30

Szo / Sat

Joe Fritz korábbi koncertjeiken elsősorban a ’30-as, ’40-es évek örökzöldjei szerepeltek,
ám ezen az estén Buddy DeFranco klarinétos és a világhírű zongorista Oscar Peterson emlékének is adózva Gershwin szerzeményeket szólaltatnak meg.
Joe Fritz jazz clarinetist’s first concert after his australian life, should be a great experience with his
“all stars” band.

07.27.

Joe Fritz – klarinét, Csíkos József – zongora, Oláh Péter – bőgő, Herboly László – dob

július I july

19.00/20.45

—
jegyár/price: 5500 HUF

Ke / Tue

Djabe & Steve Hackett (UK)

19.00/20.45
Ke / Tue

19.00 : Djabe & Steve Hackett (UK)
20.45 : Djabe & Steve Hackett (UK) vendég: Szabó László – szitár, Muck Ferenc – szaxofon
A Djabe zenekar vezetőjét és alapítóját, Égerházi Attilát húszéves barátság és munkakapcsolat fűzi Steve Hacketthez, a Genesis
gitárosához. Hackett nagyban befolyásolta a Djabe zenei szellemiségét, nyitottságát. 2008 óta a Djabe és Steve Hackett minden
évben tart egy közös turnét, melynek során Djabe, Steve Hackett, Genesis és közös szerzeményeket játszanak. Steve 2011 óta
hat közös albumot jelentett meg a zenekarral. Ebből az utolsó három 2017 és 2018 folyamán a londoni Cherry Red Records
gondozásában került kiadásra. Ezek az albumok a Cherry Red jóvoltából világszerte elérhetőek és sok ezer példányban találtak
gazdára. A közös albumok mellett Steve rendszeresen játszik vendégként a Djabe albumain, a Djabe tagjai pedig Steve felvételein működtek közre több alkalommal.
A Szardínia szigetén rögzített Life Is A Journey – The Sardinia Tapes album különleges hangzása miatt, melyet leginkább
az instrumentális progresszív kategóriába sorolhatunk. A The Sardinia Tapes 2017. október 4-én jelent meg világszerte, mely
alkalomból a zenészek Budapesten bemutatták élőben is a lemezt. Ennek a koncertnek a felvétele képezi az anyagát a 2018.
szeptember 12-én kiadott Life Is A Journey – The Budapest Live Tapes korongoknak. A koncertkörút során ismét felcsendülnek
a Life Is A Journey album darabjai, valamint Djabe, Hackett és Genesis klasszikusok is.
The tour arrives in Budapest, Hungary on 30 July 2019, in the Budapest Jazz Club with pieces from Life Is A Journey and Djabe, Genesis
and Steve Hackett classics.

jegyár/price: 2000/1600 HUF

Steve Hackett – gitár, ének, Égerházi Attila – gitár, ütőhangszerek, Koós-Hutás Áron – trombita,
Nagy János – billentyűk, szárnykűrt, Barabás Tamás – basszusgitár, Kaszás Péter – dob

Kollmann Gábor Quintet

20.30

Sze / Wed

A formáció a mainstream jazz gyökereiből építkezik, és saját hangszerelésben szólaltatja meg
a zenekar tagjainak kompozícióit, illetve a jazz történetének örökérvényű standardjeit. A zenekar tagjai számtalan formációban szerepelnek, de a jazz egyik alapkövének számító kvintett
felállásban ritkán hallhatjuk őket

07.31.

It is a true rarity to hear these musicians playing in a quintet. Their music is based on mainstream jazz,
performing compositions of the members and standards as well.
Kollmann Gábor – szaxofon, Bér Zsolt – trombita, Nagy János – zongora, Hárs Viktor – bőgő,
Sramkó János – dob
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INGYENES JAM SESSION
ESTEK AUGUSZTUSBAN
FREE JAM SESSIONS IN AUGUST

Az ingyenesen látogatható szerdai jam session
sorozat támogatója az ECOOL.

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.

WEDNESDAY
OPEN JAM

FREE BJC
JAM SESSION

Kovács Linda & Bögöthy Ádám Duo

20.30

Csü / Thu

Az ének és nagybőgő kettőse első hangzásra talán szokatlannak tűnhet, hiszen a duó formáció
zenei műfajtól függetlenül egyike a legmerészebb alkotási formának, ebben a felállásban
pedig unikumnak számít. A páros zenéjében az akusztikus hangzás a tradíciók iránti tiszteletet
sugallja, míg az elektronika megjelenése reakció a jelen kor hatásaira.

08.01.

Vocal & bass is a very rare and special lineup, and the excellence of the two musicians behind the
setting makes it even more exciting.
Kovács Linda – ének, Bögöthy Ádám – bőgő

Hász Eszter Quintet

20.30

Pén / Fri

A zenekar 2017-ben alakult a Lamantin Jazz Táborban. Zenéjüket olyan nagy elődök inspirálják,
mint Diana Krall és Bill Evans, de az elektronikus zenei irányzatok felé is nyitottak. Repertoárjukban egyaránt hallható újragondolt bebpop örökzöld és népdal átdolgozás is.
This band, formed in 2017, covers bebop classics and folk songs, but they are also open towards
electronica.

08.02.

Hász Eszter – ének, Vadász Gellért – szaxofon, Horváth Albert – zongora,
Pál Gábor – basszusgitár, Varga Szabolcs – dob

jegyár/price: 3800 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

augusztus I august

Silhouette and Vinx

08.03.

20.30

Szo / Sat
A Silhouette and Vinx egy különleges, Magyarországon egyedülálló zenei produkció.
Vinx a Bostoni Berklee Collage of Music énekprofesszora, aki - olyan nevekkel dolgozik együtt, mint Sting, Cher, Stevie
Wonder, Sheryl Crow, Herbie Hancock – 2016-ban csatlakozott a kiváló magyar zenészekből álló, Banai Szilárd által alapított
Silhouette bandhez. A formáció az elmúlt évben nemzetközi sikereket ért el. Zenéjük stílusával kapcsolatban Vinx az egyik
televízió műsorban azt mondta: „ez Funk felnőtteknek”.
„VINX is the gift you give to someone you really care about” – Stevie Wonder
Vinx – ének, Banai Szilárd – dob, Mirko – billentyűk, Banai Viktor – gitár, Sipos Dávid – szaxofon, Dráb Károly – basszusgitár
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20.30

Jazz Est: Balogh Tomi Trio

Ke / Tue

A Junior Príma Díjas Balogh Tomi, hosszú idő után újra egy akusztikus jazz trió koncertet ad
zenekarával. Az együttest elsősorban az foglalkoztatja, hogyan szól napjainkban a jazz. Nem
titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő, fiatalabb generáció tagjait is. Kompozícióikban a legkülönbözőbb hatások: R&B, kortárs komolyzene, és népzenei elemek törnek
felszínre.

08.06.

The group shows us what jazz is like nowadays, inviting the younger generations to listen a bit. They
are inspired by several genres, such as R’n’B, contemporary classical music and folk.
Balogh Tamás – zongora, Salai Dávid – basszusgitár, Hidász Tamás – dob

20.30

Ég alatti 5

Sze / Wed

A zenekar 2014 őszén alakult. Kompozícióik a ‘60-as évek hard-bop jazz harmóniavilágának
és különféle népzenéknek továbbgondolása, valamint ars poeticájuk szerint: “természeti
impressziók organikus zenei megjelenítése”.
The ars poetica of this band is to show natural impressions in the form of organic music.

08.07.

Udvardi Márton – trombita, szárnykürt, Ördög Krisztián – fuvola, szaxofon,
Baló Sámuel – zongora, Ujváry Flóra – bőgő, Richter Ambrus – dob

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1400 HUF

augusztus I august

08.08.
Jazz Est: Gáspár Károly Trio

20.30

Csü / Thu
A Gáspár Károly Trio 2017-ben megjelent “The Outsider” című Fonogram-díjra jelölt albuma után idén márciusban jelentkezett
új lemezzel, a ”Salvation”-nel. A korongon Gáspár Károly kompozíciói mellett az ismert bőgős, Charlie Haden szerzeményei
is hallhatóak.
Gáspár Károly, who has been on the scene since the late 1980s, is an amazing, world class pianist. His music is romantic and
esthetic, but at the same time, respecting the mainstream roots of jazz.
Gáspár Károly – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Varga Bendegúz – dob
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augusztus I august

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

Minden héten új f ácán
kompozíciók a BJC Bistro-ban

Balázs – Soós – Kalmár Trio

20.30

Pén / Fri

A trió tagjai jó ideje ismerik egymást, s mindegyikük a hazai jazz élet ismert alkotója. A
mainstream jazzt játszó zongora trió előadásában kevésbé ismert sztenderdek öltenek új,
izgalmas formát.
All three members are important figures of the Hungarian jazz scene. Their mainstream piano
trio plays hidden gems among jazz standards in a new, exciting style.

08.09.

Balázs Tamás – zongora, Soós Márton – bőgő, Kalmár Zoltán – dob

Troschel - Stumbras - Szendrődy Band

20.30

Szo / Sat

A kontinenseken átívelő fiatal muzsikusokból álló zenekar saját szerzeményeket és
jazz standardeket szólaltat meg.

08.10.

The richly talented young jazz players Benny Troschel, Mindaugas Stumbras and Szecső Szendrődy
met during their tour with the renowned Jazz World Orchestra in 2018, mutually got inspired with
their playing and decided to form a band. An especially remarkable endeavor since they all come
from a completely different international background!
Benny Troschel – trombita, Mindaugas Stumbras – gitár, Szecső Szendrődy – dob
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augusztus I august

.

Világsztárok a Budapest Jazz Clubban:
Chris Potter – Gilad Hekselman – Németh Ferenc Trio
Chris Pottert nem kell bemutatni a hazai közönségnek, hiszen számtalanszor koncertezett már Budapesten és a jelentősebb
hazai fesztiválokon. Közel húsz saját albuma mellett több mint száz korongon hallható erőteljes, virtuóz játéka. A közönségét
minden alkalommal zseniálisan frappáns, precíz, villámgyors észjárást tükröző játékával lehengerlő muzsikus a honi koncertek
alkalmával csakis a magyar jazz legjobbjaival működik együtt.
Gilad Hekselman mindent tud a jazzről, játéka egyszerre virtuóz, egyedi, ízléses és kreatív. Az izraeli születésű akusztikus és
elektronikus gitárt egyaránt bravúrosan megszólaltató művész mára a New York-i jazz szcéna egyik legkeresettebb alakja, aki
az utóbbi években Mark Turner, Danilo Perez és Esperanza Spalding mellett vált a műfaj kortárs képviselőinek meghatározó
egyéniségévé.
A jazz dobolás és zeneszerzés terén egyaránt kiemelkedő Németh Ferenc közel negyven ország több mint háromszáz városában szólaltatta meg azonnal felismerhető stílusával különleges perkusszív kiegészítőkkel színesített dobfelszerelését.
A határokon átívelő trió zenéjében könnyen tetten érhető a tagok saját kultúrájának lenyomata. Zenéjük legmeghatározóbb
eleme a zabolátlan szabadság és a kreativitás kompromisszumokat nem türő szárnyaló kiteljesedése.
The trio of experimenting saxophone genius Chris Potter, Zuperoctave bandleader guitar master Gilad Hekselman, and internationally
praised world class Hungarian drummer, Ferenc Németh, is a promising meeting of three extremely virtuoso musicians.

Chris Potter – szaxofon, Gilad Hekselman – gitár, Németh Ferenc – dob
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jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 2400/2000 HUF

augusztus I august

Voice & Guitar:
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

20.30

Sze / Wed

Kettejük több mint tíz éve sikeres formációja havi rendszerességgel lép fel a BJC-ben. Műsorukat elsősorban jazz standardek, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják.
Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt.
The amusing way they perform evergreens and standards attracts a huge audience every
month, and has a large number of frequenters.

08.14.

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

Az

bemutatja: Révész Richárd Latin Trio

20.30

Csü / Thu

Révész Richárd hazánk egyik első számú latin jazz zongoristája, eddig is nagy sikert aratott
latin stílusú Escucha Mi Ritmo, Menu 890 és Nuestro Ritmo című lemezeivel. Műsorukban
igazi vérpezsdítő, virtuóz latin jazz dalok szerepelnek.
Richárd Révész is one of the most talented pianist of this country. With his band he plays real jazzy
latin vibes.

08.15.

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob

Kosztolánszki Group

20.30

Pén / Fri

A Kosztolánszki Group egy lendületes fiatal együttes, amely a késői ‚50-es, korai ‚60-as
évek zenei világából építkezve játszik közönségbarát, modern jazzt.
Kosztolánszki Group is a young, energetic band, which plays audience-friendly modern jazz based on
the musical world of the ‚50s and ‚60s.

08.16.

Kosztolánszki Dominik – szaxofon, Cseh Péter – gitár, Gulyás-Szabó Gergely – zongora,
Miskolczi Márk – bőgő, Richter Ambrus – dob

Jazz Est: Half Monk Trio

20.30

Szo / Sat

A trió műsorának javát a több mint száz éve született kiváló, máig meghatározó hatású jazz
zongorista, Thelonious Monk szerzeményei alkotják. A koncerten Monk dalai mellett saját
kompozíciók és jazz standardek is helyet kapnak.
The trio will play Thelonius Monk’s songs mostly, with some own compositions and standards also.

08.17.

Szalay Gábor – gitár, Hárs Viktor – bőgő, Serei Dániel – dob
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20.30

Pálmai Panna

Ke / Tue

A főként a Pankastic! névre keresztelt, manouche swing zenét játszó zenekarából ismert
Pálmai Panna ezen az estén egy közvetlen hangvételű estre várja a közönséget. A jazz és pop
zene berkeiben is kedvelt énekesnő egyaránt otthonosan mozog a jazz standardek világában
és a modernebb irányzatokban. Ezen a rendhagyó esten a zenei kíséretet meglepetésvendégek alkotják.

08.20.

Pálmai Panna, leader of manouche swing band Pankastic! invites the audience csak join her for an
intimate show with suprise guests.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

augusztus I august

08.21.
Jazz Est: Tzumo Jazz Drums Quartet

20.30

Sze / Wed

Az egyik legsokoldalúbb hazai komponista és billentyűs, Tzumo Árpád legújabb formációjával, a SoLaTi-val rendszeresen játszik
a BJC-ben és rangos fesztiválokon itthon és külföldön egyaránt. Ezen az estén azonban egészen más oldaláról mutatkozik be,
hiszen a megszokottól eltérően – a BJC-ben első teltházas koncertjét követően most negyedik alkalommal – a dobokat szólaltatja meg. A repertoár gerincét ebben a felállásban is Tzumo szerzeményei adják.
Tzumo is one of the most appreciated jazz pianists in Hungary and across the borders. He is also a multiinstrumentalist, as he will play
the drums this evening.

jegyár/price: 1800/400 HUF

Tzumo Árpád – dob, Ávéd János – szaxofon, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Egri János – bőgő
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A

bemutatja: Horváth Gábor ‘Tojás’ Trio

20.30

Csü / Thu

A trió főként Gábor saját szerzeményeit játssza, hangzásukat akusztikus jazzként definiálják,
melybe finoman belecsempésznek egyéb zenei stílusokat: R’n’B-t, népzenét, popot és egy kis
klasszikus zenét is. Műsorukban a lírai hangvételű daloktól egészen a progresszívebb hangzásig sok minden hallható.

08.22.

The basic concept is acoustic jazz, but they elegantly smuggle other styles in the music: R’n’B, folk,
pop, and classical music.
Horváth ’Tojás’ Gábor – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Gálfi Attila – dob

Jazzy Stripe

20.30

Pén / Fri

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének egykori és jelenlegi hallgatóiból Jazzy Stripe néven összeállt zenekar alapítója Csík Dániel. Koncepciójuk alapján olyan jazz zenét
játszanak, amely nem csak az ezen műfajban edződött fülek számára lehet érdekes, hanem a
könnyedebb, populárisabb zenét szeretőknek is.
The band plays music that is fun for both abstract jazz lovers and pop fans.

08.23.

Csík Dániel – basszusgitár, ének, Oláh Dezső – zongora, Möntör Máté – gitár,
Centgraf Benjamin – dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

augusztus I august

Szakcsi Jr. Trio

08.24.
20.30

Szo / Sat
Szakcsi Jr. egyike a honi jazz legkiemelkedőbb zongoristáinak. A trió előadása kifinomultan elegáns színpadi remekmű. Játékuk
technikailag hibátlan, magabiztos és teljesen egységes. A színpadon árnyalt zenei virtuozitás jellemzi őket. Zenéjük kivételes
improvizációs tehetséget tükröz.
From the age of six to twelve Szakcsi had a classical education then his interest turned to jazz music. So Szakcsi Lakatos Béla Jr. has
became one of the most prominent pianists of the domestic jazz scene.
Szakcsi Jr. – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob
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jegyár/price: 1800/1400 HUF

augusztus I august

08.27.

Jazzmánia Big Band

20.30

Ke / Tue

A Jazzmánia Big Band 2000 februárjában alakult. A zenekar művészeti vezetõje Kollmann Gábor szaxofonmûvész, zeneszerzõ,
a Budapest Jazz Orchestra alapító tagja. Repertoárjukban az ’30-as, ‘40-es évek hangzásvilága mellett a modern hangszerelések, jazzrock és funky darabok is hallhatóak.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

Founded by Gábor Kollmann, Jazzmania Big Band is based on the music of the ‘30s and ‘40s, spiced with jazzrock and funky elements.

Oláh Krisztián Quartet

Oláh Krisztián kvartetté bővült formációjának zenéjébe tengerentúli élményeit sűríti. A
lélegzetelállítóan izgalmas és komplex saját szerzemények mellett néhány jazz standardet is
megszólaltatnak koncertjükön. A fiatal tagok minden generáció, köztük mestereik
elismerését is joggal kivívták.
Krisztián reflects his impressions from overseas in his quartet. - itt a magyarban javítani kell a triót

08.28.

Oláh Krisztián – zongora, ifj. Oláh Kálmán – szaxofon, Orbán György – bőgő, Serei Dániel – dob

augusztusban

CUBA - LIBRE
(lime, rum, cola)
990.- HUF

20

20.30

Sze / Wed

jegyár/price: 2000/1600 HUF

augusztus I august

Jazz Est: SoLaTi

08.29.

20.30

CSü / Thu
A SoLaTi a Neo Soul, RnB és Hip-Hop stílusjegyeit ötvözi a jazz harmóniakészletével és összetett, előremutató formavilágával.
A zenekar Tzumo szerzeményeit szólaltatja meg, de a darabok létrejöttekor jelentős szerep jut a zenésztársaknak és Kriszta
szövegírói ambícióinak is.
Solati band combines the characteristics of jazz with Hip-Hop, Neo Soul, and R’n’B. The music is written by pianist Tzumo Árpád, and
the author of the lyrics is Kriszta Pocsai, who makes the music whole with her brilliant voice.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

Pocsai Kriszta – ének, Tzumo – billentyűk, Heilig Tomi – basszusgitár, Toni Snétberger – dob

Budapest Bossanova

20.30

Pén / Fri

A zenekar – nevéhez hűen – elsősorban bossa novát játszik, célja az 1950-es évek végén
Brazíliából elindult, s „világzeneként” Európa nyugatibb felén rendkívül népszerűvé vált zenei
stílus autentikus bemutatása, hazai népszerűsítése. A repertoáron szereplő bossa novák és
szambák eredeti hangvétellel, portugálul szólalnak meg.
Authentic bossa nova vibes from Brasil, intimate, light tunes with traditional bossa rhythm.

08.30.

Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, Földváry Balázs – bőgő, Cseh Balázs – dob

Szűcs Gabi Quintet

20.30

Szo / Sat

Szűcs Gabi Fonogram-díjas, Emerton-díjas énekesnő és zenekara a hagyományos swing zene,
a klasszikus ’30-as, ’40-es évek szórakoztató muzsikájának egyik legjobb hazai tolmácsolói.
Repertoárjukon a sztenderdeken kívül átiratok is szerepelnek, a modern műfajokból is csemegézve. Ella Fitgeraldtól Frank Sinatraig a korszak legismertebb, legnépszerűbb dalait dolgozzák fel, egyedi felfogásban.

08.31.

Szűcs Gabi and her band are the perfect representatives of traditional swing music and the vibes of
the ’30s and ’40s.
Szűcs Gabi – ének, Kuzbelt Péter – szaxofon, Pataj György – zongora, Sárkány Sándor – bőgő,
Berdisz Tamás – dob
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július I july

22

07.02.

Ke

20.30

07.03.

Sze

20.30

07.03.

Sze

22.30

Winand Gábor szólóest
JazzUp
Wednesday Open Jam: Dennert Árpád Trio

07.04.

Csü

20.30

Nexus Lineup

07.05.

Pé

18.00

07.05.

Pé

22.30

HoldNŐVér Lányai – hastánc gálaest
Free BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

07.06.

Szo

20.30

Juhász Márton Quartet feat. Santi de la Rubia & Vinicius Gomes & Danny Ziemann Ziemann

07.06.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

07.09.

Ke

20.30

Formatex Jazz Est: Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

07.10.

Sze

20.30

A Glonet bemutatja: Blumen Therapie & Nagy Emma

07.10.

Sze

22.30

Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio

07.11.

Csü

20.30

07.12.

Pé

20.30

Pastell Contemporro
Alerant Jazz Est: Budapest Bossanova

07.12.

Pé

22.30

07.13.

Szo

20.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio
A BudaTeher bemutatja: Király Martina

07.13.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: ifj. Tóth István Trio

07.16.

Ke

20.30

A TexasGarden.hu bemutatja: Sebestyén Patrik Sextet

07.17.

Sze

20.30

07.17.

Sze

22.30

Révész– Fonay – Gálfi Trio
Wednesday Open Jam: Tálas Áron Trio

07.18.

Csü

20.30

07.19.

Pé

20.30

Gyémánt Bálint & Rafael Mário Duo
Catsby

07.19.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Szalay Gábor Trio

07.20.

Szo

20.30

Lilienn & Kónyai Duo

07.20.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

07.23.

Ke

20.30

Four Dogs plays free jazz

07.24.

Sze

20.30

07.24.

Sze

22.30

07.25.

Csü

20.30

Rafael Mário Trio
Wednesday Open Jam: Hárs Viktor Trio
Alerant Jazz Est: Német János Quintet

07.26.

Pé

20:30

Ecool Jazz Est: Czakó Virág Group

07.26.

Pé

22.30

07.27.

Szo

20.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio
Joe Fritz Quartet plays Gershwin

07.27.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Rieger Attila Trio

07.30.

Ke

07.31.

Sze

20.30

Djabe & Steve Hackett (UK)
Kollmann Gábor Quintet

07.31.

Sze

22.30

Wednesday Open Jam: Gyárfás István Trio

19.00/20.45

augusztus I august
08.01.

Csü

20.30

08.02.

Pé

20.30

Kovács Linda & Bögöthy Ádám Duo
Hász Eszter Quintet

08.02.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Szalay Gábor Trio

08.03.

Szo

20.30

Silhouette and Vinx

08.03.

Szo

22.30

08.06.

Ke

20.30

08.07.

Sze

20.30

08.07.

Sze

22.30

Free BJC Jam Session: Baris Gábor Trio
A Formatex bemutatja: Balogh Tomi Trio
Ég alatti 5
Wednesday Open Jam: Oláh Kálmán Jr. Trio

08.08.

Csü

20.30

Alerant Jazz Est: Gáspár Károly Trio

08.09.

Pé

20.30

08.09.

Pé

22.30

Balázs – Soós – Kalmár Trio
Free BJC Jam Session: ifj. Tóth István Trio

08.10.

Szo

20:30

Troschel – Stumbras – Szendrődy Band

08.10.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

08.13.

Ke

20.30

Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Chris Potter – Gilad Hekselman – Németh Ferenc

08.14.

Sze

20.30

Voice & Guitar: Micheller Myrtill Pintér - Tibor Duo

08.14.

Sze

22.30

08.15.

Csü

20.30

Wednesday Open Jam: Tálas Áron Trio
Az AVM bemutatja: Révész Richárd Latin Trio

08.16.

Pé

20.30

Kosztolánszki Group

08.16.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

08.17.

Szo

20.30

08.17.

Szo

08.20.

Ke

22.30
20.30

08.21.

Sze

20.30

Formatex Jazz Est: Half Monk Trio
Free BJC Jam Session: Balázs József Trio
Pálmai Panna
Alerant Jazz Est: Tzumo Jazz Drums Quartet

08.21.

Sze

22.30

Wednesday Open Jam: Gyárfás István Trio

08.22.

Csü

20.30

A BudaTeher bemutatja: Horváth Tojás Gábor Trio

08.23.

Pé

20.30

Jazzy Stripe

08.23.

Pé

22.30

08.24.

Szo

20.30

08.24.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Kollmann Gábor Trio
Szakcsi Jr. Trio
Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

08.27.

Ke

20.30

Jazzmánia Big Band

08.28.

Sze

20.30

Oláh Krisztián Quartet

08.28.

Sze

22.30

Wednesday Open Jam: Juhász Gábor Trio

08.29.

Csü

20.30

Ecool Jazz Est: SoLaTi

08.30.

Pé

20.30

08.30.

Pé

22.30

Budapest Bossanova
Free BJC Jam Session: Rieger Attila Trio

08.31.

Szo

20.30

Szűcs Gabi Quintet

08.31.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio

L

Jegyvásárlás:
Személyesen a BJC jegypénztárában:
18.00-22.00 nyitvatartási napokon vagy 1 órával koncert kezdés előtt)
Nyitvatartási napokon:
vasárnap és hétfő: zárva
kedd-csütörtök: 10.00-24.00
péntek: 10.00-02.00
szombat: 16.00-02.00

Telefonos foglalás:
Koncertjeink többségére telefonon is foglalhat jegyeket, illetve számos
programra koncerttermi asztalt is. Az így foglalt jegyek a koncert kezdete előtti fél óráig érvényesek.
+36 1 798 7289
Online jegyvásárlás:
www.jegymester.hu
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